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Bilgin Öztürk’ü yakından tanıyalım

1979’da Sivas’ta doğmuş olup ilkokul ve ortaokul öğretimini burada 
tamamlamıştır. Kuleli Askeri Lisesi’nden sonra GATA Tıp Fakültesinden 2004 
yılında mezun olarak doktor olmuştur. Zorunlu pratisyenlik görevini Suriye 
sınırında Kırıkhan Hudut Tabur Komutanlığında yapmıştır. GATA Nöroloji 
Anabilim Dalından 2011 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak sırasıyla 
Girne Asker Hastanesi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ve Haydarpaşa 
Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmıştır. 2016 
yılından beri de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır. 
İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki kız babasıdır.

PİLATESİN FAYDALARI
Günümüzde düzenli ve doğru yapılan fiziksel aktivitenin kas iskelet sistemine ait problemleri azalttığı ve 
önleyebildiği bilinmektedir. Düzenli egzersize katılım ve sedanter aktiviteden kaçınmak birçok hastalığın 
önlenmesi veya şikayetlerin azaltılması açısından önerilmektedir. Bu konuda ilgili uzmanlar düzenli ve yeterli 
fiziksel aktivite yapılması için birçok farklı alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Yoga, pilates ve dans aktiviteleri 
ülkemizdeki en popüler ve sosyal etkinlikler arasında yerini almıştır. Bugün özellikle egzersiz temelli olduğu 
için pilatesi konuşacağız. Pilates aslında son zamanlarda gündeme gelse de daha eski zamanlarda da 
yapılagelen bir egzersiz yöntemidir ve günümüzde özellikle kadınlar arasında oldukça yaygındır. (Şekil-1) 
Bazıları sadece kilo vermek amaçlı yapmaktayken bazı kadınlar ise pilatesi spor salonlarına bir alternatif olarak 
görmektedir. Gerçekten de pilates yapmak için mutlaka bir spor salonuna üye olmanız gerekmemektedir. 
Pilates aşırı pahalı aletlere ihtiyaç duymadan basit yardımcı aletler ile her evde de yapılabilecek türden 
egzersizlerden oluşmaktadır. Bu egzersizlerin bireyin esnekliğinden fonksiyonel kapasitesine kadar birçok 
olumlu etkisi olduğu saptanmıştır. Doğru yapılan egzersizler ile insanın yaşam kalitesi artabilmektedir. 
Doğru yapılan pilates ile birey kendini fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak iyi hissedebilir. Bu durum 
kadınlarda erkeklere göre biraz daha belirgindir. 

Günümüzde özellikle de kadınlar egzersiz yapmak yerine dinlenmeyi seçmektedirler. Dolayısı ile sedanter 
yaşama eğilim oranı fazla olmaktadır. Bu nedenle sedanter yaşamın getirdiği olumsuzluklar kadınlarda 
daha fazla görülmektedir. Dünya çapında yapılmış olan birçok farklı çalışmada egzersizin kas iskelet 
sistemi ağrıları, depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, vücut ve özellikle bel postürü üzerine etkili olduğu 
gösterilmiştir.

Pilates egzersizleri sonrasında bireylerin özellikle sırt ve karın kas kuvvetlerinin arttığı, eklem hareketlerinin 
rahatladığı, hareket koordinasyonlarının geliştiği, dengeyi daha rahat sağladıkları belirlenmiştir.
Pilatesin fiziksel olumlu etkilerinin yanı sıra anksiyete, depresyon, stres gibi psikolojik faktörler üzerine 
de etkili olduğu bilinmektedir. Bunun sebebinin bazı açılardan yine fiziksel iyileşmelere bağlı olduğu 
değerlendirilmektedir. Örneğin kas ve eklem ağrılarının azalması bireyin yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu 
şekilde birey daha bağımsız ve daha geniş hareket alanında yaşamaya başlamaktadır. Böylece daha fazla 
sosyalleşebilmektedir. Bunların sonucunda da bu bireylerde, özellikle düzenli ve doğru egzersiz yapanlarda, 
anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları daha az görülmeye başlamaktadır. 

Pilates sırasında solunum da düzenli olarak bu egzersizlere katılmaktadır. Birey normal egzersizlerinizi 
yaparken belki de farkında bile olmadan solunum egzersizlerini de yapmaktadır, bu sayede egzersiz ile 
birlikte solunumda görev alan abdominal kasların da gelişmesi sağlanır. (Şekil-2)

Bunun dışında özellikle karın ve kalça egzersizleri sırasında bağırsaklar da hareket edeceğinden kabızlık 
yakınması olan hastalarda da pilates iyi bir tercihtir. 

Cihat Uzunköprü’yü Yakından Tanıyalım

1984 Aydın doğumlu olup lise öğrenimini Kütahya Fen Lisesi’nde yapmıştır. Tıp 
eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde aldıktan sonra Nöroloji ihtisasını 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında yapmıştır. Mecburi 
hizmetini İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptıktan sonra 2017 
yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalına Doktor Öğretim 
Üyesi olarak atanmış olup halen bu kadroda görev yapmaktadır. Özel ilgi alanları 
demiyelinizan hastalıklar, baş ağrısı ve serebrovasküler hastalıklardır. 

Değerli MS Araştırmaları Derneği Takipçileri;
Düzenli aralıklarla çıkarılan MS Araştırmaları Derneği Bültenlerinin 5. si olan Sonbahar Dönemi ile karşınızda 
yer almaktayız. Bültenin yayınlamasından hemen önce yapılan ve MS alanında dünyadaki en geniş kapsamlı 
toplantı olan ECTRIMS’i geride bırakmış bulunmaktayız. Bültene katkıda bulunan meslektaşlarımızla MS 
alanında en son gelişmeleri takip etme şansı bulduk ve bu doğrultuda bültenin içerisinde hem sağlık 
çalışanlarının hem de hastalarımızın merak ettikleri önemli konulara değinmeye çalıştık. 

MS tedavisinde gelecekte bizleri nelerin beklediği, kök hücre ve gayta nakli gibi son dönemlerde popüler 
olan konular ile pilates ve hava koşullarının hastalık üzerine olan etkilerinin tartışıldığı yazılar ile farklı 
konularla karşınızda yer almaktayız. 

MS Araştırmaları Derneği Başkanı ve biz genç meslektaşlarını hemen tüm alanlarda destekleyen kıymetli 
hocamız Prof. Dr. Serkan Özakbaş başta olmak üzere bültene değerli katkılarda bulunan Dr. Vedat Çilingir, 
Dr. Bilgin Öztürk, Dr. Mesrure Köseoğlu, Dr. Serkan Demir ve Dr. Melih Tütüncü’ ye şahsım ve derneğimiz 
adına teşekkürü borç bilirim.

Sonbahar dönemi bültenimizi zevkle okuyacağınızı ümit eder, Kasım ayında yine İzmir’de yapılacak olan 
‘Multipl Sklerozda Kognisyon’ sempozyumunda hepinizi aramızda görmek isteriz.

Dr. Cihat UZUNKÖPRÜ
       
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Nöroloji AD



| MS Araştırmaları Derneği6 730 Kasım 2019  |

Melih Tütüncü’yü Tanıyalım

Lise eğitimini Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2003 yılında 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 2004-2009 yılları arasında 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında 
uzmanlık eğitimini almıştır. 2010-2011 yıllarında Mayo Clinic’te Nöroloji 
Departmanında Research Fellow olarak çalışmıştır. 2011 ile 2013 yılları 
arasında İnegöl Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlamış olup 
2016 yılından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında 
uzman doktor olarak görev yapmaktadır. 2009 yılından itibaren Türkiye 
MS derneğinde yönetim kurulu üyelikleri ve görevler alan Melih Tütüncü 
2017’den bu yana Türkiye Multipl Skleroz Derneği Başkanlık görevini 
yürütmektedir.

Multipl Skleroz’da Kök Hücre Tedavisi
Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasında kaynaklanan beyin, omurilik ve görme sinirlerinden 
oluşan merkezi sinir sisteminin kronik oto-immün bir hastalığıdır. Bu hastalığın sebebi tam olarak 
bilinmemektedir. Genetik yatkınlığı olan kişilerde hastalığa neden olabilecekler D vitamini eksikliği, daha 
önce geçirilmiş viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, coğrafi etmenler, vücudun 
savunma sistemindeki bozukluklar şeklindedir. Bu etkenler vücudun bağışıklık sisteminin olumsuz yönde 
harekete geçirmekte ve vücudumuzu mikroplara karşı koruması gereken bağışıklık sisteminin hücreleri 
merkezi sinir sistemi hücrelerine saldırmaktadır. Bu saldırı sonucunda miyelin başta olmak üzere tüm sinir 
sistemi hücrelerinde hasar meydana gelmektedir. 

Hastalık genellikle 20-40 yaşlar arasında ortaya çıkar. Kadın-erkek dağılımı açısından kadınlarda 2 kat daha 
sık görülmektedir. Hastalık gençlerde, kadınlarda, beyaz ırkta, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek toplumlarda 
ve kuzey ülkelerinde daha sık görülmektedir. 

MS tedavisinde; bağışıklık sistemini veya inflamatuar süreci baskılayıcı tedaviler uygulanmaktadır. 
Ülkemizde ilk basamakta 4 iğne, 2 hap tedavisi mevcut olup, yetersiz kaldığında daha kuvvetli hap ve serum 
tedavilerine geçilmektedir. Şu anki tedavilerin basamaklarına göre koruyuculukları oranları %35-40’lardan 
%80-85’lere kadar çıkmaktadır. Bu tedaviler ile amaç bağışıklık sistemini kontrol etmek veya baskılamaktır. 
Fakat ilerleyici tip denilen grupta fazla bir tedavi seçeneği yoktur ve bu grupta hastalık sinsi bir şekilde 
ilerlemektedir.

Tedavi seçeneklerinin tükendiği hastalarda kök hücre tedavisi gündeme gelmektedir. Kök hücre tedavisini 
hastalar yanlış anlayabiliyor. Hastalar bu tedaviyi kalıcı hale gelmiş özürlülüğü düzeltebilecek bir seçenek 
olarak görebiliyor, oysa kök hücre tedavisi bozulmuş bağışıklık sistemini tümden ortadan kaldırıp yeniden 
oluşturmak amacıyla mevcut tedavilere yanıt vermeyen, hastalık aktivitesi çok yüksek çok küçük bir hasta 
grubunda son çare olarak verilmesi gerekmektedir. 

Kök hücre vücudumuzda farklı organlarda görev yapan hücrelere dönüşme özelliğine sahip özellikli bir 
yapıya sahiptir. (Şekil-1) Kök hücre transplantasyonu da sağlıklı kök hücrelerin hastaya infüze edilmesi 
demektir. Eğer kök hücre transplantasyonu hastanın kendinden alınan hücrelerden oluşuyorsa bu durum 
otolog kök hücre transplantasyonu olarak adlandırılırken başka bir vericiden kök hücre elde edilir ise 
allojenik kök hücre transplantasyonu olarak adlandırılmaktadır.

Kök hücre tedavisi günümüzde farklı merkezlerde birçok farklı tedavi protokolleri şeklinde uygulanmaktadır. 
Bu tedaviler arasında en sık uygulanan olan yöntem otolog hematopoetik kök hücre transplantasyonudur. 
Yaklaşık ilk olarak yirmi yıl önce denenen bu yöntemde yoğun kemoterapi uyguladıktan sonra otolog yani 
hastaya ait olan kök hücreler ile kan tablosunun hızlı düzelmesinin sağlamaktır. Potansiyel tedavi edici etkisi; 
bağışıklık sistemin yeniden organize edilmesi, yeniden programlanması olarak özetlenebilir. İmmün sistem 
hücrelerinin yeniden eğitilmesinin olası multipl skleroz (MS) ataklarını da önleyebileceği varsayılmaktadır. 
Ancak, yanlış oluşmuş bir kanının aksine kök hücre tedavisinin MS hastalarında onarıcı değil atakları 
ve progresyonu durdurucu etkileri için kullanıldığı unutulmamalıdır. (Şekil-2) Uygun hasta seçimi tedavi 
başarısında büyük rol oynamaktadır. Genel kabul gören yaklaşım görece genç (40 yaş altı), ambulatuvar 
durumda, mevcut tedavilere rağmen çok aktif hastalığa sahip hastalarda uygulanması yönündedir. 

Şekil 1.  
Pilates daha eski zamanlardan bu yana uygulanan bir egzersiz yöntemidir.

Şekil 2.  
Pilates MS hastalarında fiziksel özürlülük üzerine olumlu etkilere sahiptir.

Pilatesin faydalarını özetleyecek olursak:

• Omurgaya yönelik egzersizler ile duruş bozuklukları giderilir.
• Yapılan bedensel hareketler sayesinde tüm kaslar esner ve güçlenir.
• Ağrı ve yorgunluğa neden olan laktik asit atılır.
• Nefes egzersizleri ile bütün solunum kasları ve karın kasları güçlenir, akciğer kapasitesi artar.
• Kilo vermeye yardımcı olur.
• Birçok farklı etki ile uyku kalitesi artar.
• Yapılan egzersizler ile kan akışının düzenli olması sağlanır.
• Vücut postürü düzeltilerek ve kasların kuvvetlenmesi sağlanarak denge üzerine olumlu etkisi vardır.



| MS Araştırmaları Derneği8 930 Kasım 2019  |

Şekil 1.  
Kök hücreler vücudumuzda bulunan birçok farklı hücreye değişme özelliğine sahiptir.

Şekil 2.  
Kök hücre tedavisi, özellikle atakların ve özürlülüğün ilerlemesini durdurmak amacıyla 
yapılmaktadır.

MS tedavisinde de yeri olan kemoteröpatik ajanların kullanıldığı bu tedavide şeklinde 5 yıl sonunda 
ataksızlık oranı %70’lere kadar çıktığı gösterilmiştir. Fakat çok merkezli ve diğer ilaçlarla karşılaştırmalı 
yapılan çalışmalar bulunmamaktadır. 

Otolog kök hücre tedavisi allojenik kök hücre tedavisine göre daha az risk taşımasına rağmen, tedavi ile 
ilişkili mortalite riski, bu tedavinin yaygın olarak kullanılmasını engellemektedir. Tedavi ile ilişkili mortalite yani 
ölüm riski MS hastalarında 2000 yılına kadar %2,8 iken, gelişen teknoloji ve farklı kemateröpatik ajanların 
kullanılması ile 2007 yılı sonrasında ise %0,8’e inmiştir. Bu tedavi yöntemi hayati riskler taşımasının yanı 
sıra çok pahalıdır ve deneyimli merkezlerde yapılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak kök hücre tedavisi ancak çok titiz bir seçim süresi sonucunda tüm tedavi seçeneklerinin 
tükendiği ve gerçekten uygun olabilecek hastalara uygulanması gereken bir tedavi biçimidir. 

Mesrure Köseoğlu’nu yakından tanıyalım

1971 yılında Razgrat’ta doğmuştur. Kuleli İlkokulu ve Tarhan Koleji sonrası, 
1990-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 
mezun olmuş, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim 
Dalında asistanlık eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Başakşehir Devlet 
Hastanesinde uzman doktor olarak mecburi hizmet görevini yapmıştır. 2013 
yılından bu yana Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde çalışmakta 
olup özel ilgi alanları MS ve uyku hastalıklarıdır.

“Yaz boyunca ne zaman dışarı çıksam yürümem bozuluyor, kendimi yorgun ve halsiz hissediyorum.” 

Multipl sklerozda bozulmuş bağışıklık sistemi hücreleri, beyin ve omurilikteki hücrelerin sinir kılıflarının hasar 
görmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda hücreler işlevlerini doğru şekilde yerine getirememekte 
ve geçici nörolojik yakınmaları ifade eden MS atakları izlenmektedir. Hastalığın seyrinde atakların yanında 
çeşitli çevresel etkenlerin katkısı ile ortaya çıkan fiziksel ve bilişsel semptomların geçici olarak kötüleşmesi 
olarak tanımlanan yalancı ataklar da yaşanmaktadır.

Çevresel etkenlerden ısı değişiklikleri sinir iletiminde bozulmayı artırarak MS’li kişilerin daha fazla yakınma 
hissetmesine neden olur. Isı intoleransı MS hastalarının en çok yakındığı semptomların başında gelir. Isı 
veya yüksek nem, MS’i olan birçok kişide semptomların geçici olarak kötüleşmesine neden olabilir. Vücut 
sıcaklığındaki yarım derecelik hafif bir yükselme bile bu geçici kötüleşmeleri ortaya çıkarabilir. Güneşlenmek, 
egzersiz yapmak, çok sıcak duş veya banyo yapmak gibi günlük aktiviteler bu duruma sebep olabilir. 
20. yüzyılın başlarında, “sıcak banyo” testi, hastalığı teşhis etme yöntemi olarak kullanılmıştır. O dönemde 
MS şüphesi olan hastalar sıcak su ile doldurulmuş küvetlerin içine konulmuş ve nörolojik semptomlarında 
kötüleşme izlenmesi halinde MS tanısı almışlardı. Manyetik rezonans görüntüleme ve diğer günümüz 
tanı yöntemlerinin kullanılması ile sıcak banyo testi eski çağlardaki bir anekdot haline gelmiştir. Ancak, 
ısı hassasiyetinin hastalar üzerindeki etkisi ciddi bir sorun olarak hâlâ önemini korumaktadır. Yalancı 
alevlenmeler ataklardan farklı olarak vücut sıcaklığı normale döndüğünde kaybolurlar. Genellikle süreleri 
çok kısa (24 saatten az) ve tamamen geri dönüşümlüdürler. Ancak kalıcı olmadığını bilmek, bu alevlenmeleri 
yaşayan kişilerin sıkıntılarını hafifletmez.

Yapılan araştırmalarda, MS’li kişilerin %60-80’inde ısı artışı ile semptomlarının geçici olarak kötüleştiği 
bildirilmiştir. 2011 yılı bir İsveç araştırmasında, 265 MS hastasının yaklaşık %60’nda yorgunluk, ağrı, idrar 
sorunları ve konsantrasyon güçlüğü gibi şikayetlerde artışa yol açan ısı duyarlılığı saptanmıştır.

İlk olarak 1889 yılında Uhthoff fenomeni olarak tanımlanan, ısı hassasiyeti, MS ve diğer demiyelinizan 
hastalıkları olan kişileri etkiler. Sıcak hava, egzersiz, ateş, enfeksiyon, menstürasyon ve hatta psikolojik 
stres gibi nedenlerle vücut ısısının yükselmesi hastalarda güçsüzlük, yorgunluk, denge sorunları, spastisite, 
bulanık görme, konsantrasyon ve hafıza güçlüğü gibi MS semptomlarında alevlenmelere yol açar. (Şekil-1)
Kanıtlar, hastalık ilerledikçe ısı duyarlılığının daha yaygın hale geldiğini ortaya koymaktadır. Ancak bazı 
MS’li hastaların neden sıcaktan etkilenmedikleri hâlâ anlaşılabilmiş değildir. Yüksek nem oranının 
MS semptomlarını yüksek ısıdan daha fazla şiddetlendirdiği düşünülmektedir. Nemin yüksek olduğu 
ortamlarda terin yeterince buharlaşamadığı, bunun da vücudun kendini soğutabilme yeteneğini azalttığı 
düşünülmektedir.
MS’li hastaların bir kısmı diğerlerine göre yüksek ısıdan daha fazla etkilenir. MS’in, sinir sisteminin vücut 
ısısını düzenleyen alanlarını etkilemesi bu farklılığı yaratan nedenlerden biri olabilir. 

Vücut ısısının düzenlenmesinin bozulması ter bezlerini de etkileyebilir. Terleme, vücudun kendini 
soğutmasına yardımcı olur ve terlemenin azalması aşırı ısınmaya neden olabilir. Ek olarak, MS ile ilişkili 
mesane sorunları olan kişilerin sıvı alımlarını kısıtlamaları da terlemelerinin azalmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bazı tedaviler de ısı hassasiyetini artırabilir veya azaltabilir. MS’te mesane sorunları için kullanılan 
antikolinerjik ilaçlar kişilerin terlemesini azaltabilir. Tersine, birçok MS semptomunun giderilmesi için 
kullanılan fampiridin etken maddeli ilacın ısı ile ilişkili yorgunluk veya bilişsel problemleri azalttığı da 
gözlenmiştir. 

ISI DEĞİŞİKLİKLERİNİN MULTİPL SKLEROZ  
SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ
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Isı Etkilerini Hafifletme Stratejileri
Bazı basit yöntemlerle sıcaklığın vücut üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir. 
Vücut ısınızı ne kadar hızlı düşürürseniz, eşlik eden semptomları da o kadar hızlı düşürürsünüz. Vücudumuz 
ısı iletkeni gibi davranan sayısız noktaya sahiptir. Bunlardan hangisini soğutmayı seçtiğinizin önemli değildir. 
Örneğin bileklerimizi ve boynumuzu serinletmek bile vücut sıcaklığımızı düşürmek için yeterli olabilir. Sıcak 
ile başa çıkmada zamanlama önemlidir. Efor gerektiren fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin 
seçilmesi, güneşli havalarda şemsiye kullanılması, vücudun su veya buz kalıpları ile nemlendirilmesi, el ve 
ayakların soğuk su ile yıkanması gibi basit yöntemler sıcağın üzerimizdeki olumsuz etkilerini azaltmasına 
yardımcı olacaktır. Aktivite veya sıcak bir ortama maruz kalmanın ardından soğuk bir banyo veya duş, vücut 
sıcaklığının düşürülmesine katkı sağlayacak ve şikayetleri geriletecektir.

Klima kullanımı sıcak ve nemli havalarda MS’li hastalar için kurtarıcı olabilir. Arabaya binmeden önce içinin 
soğutulması da ihmal edilmemelidir. Bol sıvı tüketimi; özellikle alkolsüz, kafeinsiz soğuk içecekler şikayetleri 
düzeltebilmektedir. Kafein ve alkolün diüretik etki gösterdiği ve terlemeyi azaltabileceği unutulmamalıdır. 
Halsiz hissettirecek ağır bir yemek yerine, sık ve miktarı az öğünler tercih edilmelidir. Bu dönemlerde en 
faydalı egzersizin yüzme olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Soğuk da Sorun Olabilir
MS’li kişiler soğuk havalarda bazı semptomlarının, özellikle spastisitenin kötüleştiğini fark ederler. Bu 
nedenle soğuk havadan korunmaya yönelik çeşitli önlemler alınmalıdır. (Şekil-2) Genellikle sıcaklığa duyarlı 
MS’li kişilerin sıcak veya soğuk aşırı uçlardan kaçınmaya çalışması önerilir. 

Mevsimsel değişikliklerin MS’in seyri üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalarda, hastalığın şiddetinin 
bahar ve yaz aylarında arttığı bildirilmiştir. Ancak ılık ya da sıcak havanın neden böyle bir etkiye yol açtığı 
tam olarak anlaşılabilmiş değildir.

Yapılan başka araştırmalarda insan vücudunda güneş ışınları yoluyla oluşan D vitamininin, MS’e karşı 
koruyucu etkisinin olabileceği ortaya konmuştur. Bu nedenle güneş ışığından tamamen uzak kalmamak, 
sabah ve akşam saatlerinde güneşten mutlaka faydalanmak gerekir. Ayrıca düşük D vitamini seviyesini 
normale getirmek oral takviyelerle de mümkündür. 

MS’li Kişiler Mevsim Geçişlerinde Nelere Dikkat Etmelidir?
MS hastalarına mevsim geçişlerinde hava sıcaklıklarındaki değişime dikkat etmeleri önerilir. Soğuk 
havalardan sıcak havalara geçiş dönemi olan bahar ayları MS hastalarının yaşadıkları belirtileri artırabilir. 
Özellikle sıcak, nemli, basık ve bunaltıcı havalarda dışarı çıkacaklarsa havanın serinlediği saatler tercih 
etmelidir. Güneşin etkili olduğu zamanlarda güneş ışığına doğrudan maruz kalınmamalı ve bol sıvı 
tüketilmelidir.

Şekil 1. MS hastalarında sıcak havanın yarattığı  
problemler. Sıcak hava hastanın atak geçirmesi 
neden olmamakla birlikte mevcut yakınmaların 
kötüleşmesine yol açmaktadır. 

Şekil 2. MS hastalarında soğuk havadan korunma 
yöntemleri

Serkan Demir’i Tanıyalım

1982 yılında İzmir’de doğmuş, ilk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladıktan 
sonra lise öğretimini yine İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde bitirerek 2000 
senesinde GATA Tıp Fakültesine başlamıştır. 2006 senesinde mezun 
olduktan sonra 2 sene Diyarbakır 2.Hava Kuvvet Komutanlığında zorunlu 
kıta tabipliği görevini tamamlayarak 2009 senesinde GATA Haydarpaşa 
Eğitim Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine başlamış ve 2013 senesinde 
uzman doktor olarak aynı hastaneye atanmıştır. Değişen adı Sultan 
Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2019 senesinde doçent 
ünvanı alarak mevcut görevine devam etmektedir. Nöroimmunoloji, MS 
ve Serebrovasküler hastalıklar ilgi alanları olmakla birlikte özellikle bu 
alanlarda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. 

MS MAGAZİN: GAİTA NAKLİNE ELEŞTİREL BAKIŞ
Son zamanlarda magazinsel yönünün de fazlaca olması sebebi ile çok konuşulan, hastalarımız tarafından 
bizlere sıklıkla sorulan “Gaita Nakli” konusuna kısaca değineceğim bu yazımda son söyleyeceğim şeyi ilk 
söylemek istiyor ve bu olası tedavi girişiminin başarısız olarak tarihte yerini alacağını düşünüyorum. 

Kısaca gaita nakli, sağlıklı bir donörden alınan gaitanın, alıcının gastrointestinal sistemine yerleştirilmesi 
işlemidir. (Şekil-1)

Hepimizin bildiği üzere romatizmal hastalıklarda yoldan çıkmış bağışıklık sistemine yönelik ortak tedaviler 
kullanılır. Hümoral immünite veya hücresel immüniteye yönelik ve interlökinleri hedefleyen monoklonal 
anitkorlar romatoid artrit olsun, miyastenia gravis olsun, miyozit ve multipl skleroz gibi birçok immün 
hastalıkta kullanılıyorlar. Çok geniş spektrumlu dursa da bu tedaviler aslında hedef tek. Fakat gaita nakli 
MS’ten Parkinson hastalığına, otizmden Hashimato tiroiditine, Çölyak hastalığından FMF’e birçok farklı 
patogeneze sahip hastalıkta çalışılıyor ve gastrointestinal mikrobiatanın ayrı bir organ kabul edilerek oradaki 
bakteriyel dengenin değiştirilmesi ile sonuca gidileceği düşünülerek gerçekten bence çok büyük vaadlerde 
bulunuyor. Kendi adıma ona da iyi geliyor, buna da iyi geliyor tarzı diyetler, öneriler ve tedavi önerilerinden 
hep uzak durdum. Gaita naklinin endikasyon aldığı irritabl barsak sendromu, psödomembranöz enterkolit 
gibi hastalıklar vardır, evet. Zaten geçen aylarda Ankara’da katıldığım bir toplantıda gaita nakli ile sadece 
bazı MS hastalarının kabızlık veya ishal şikayetlerinin gerilediğine yönelik bir geri bildirim aldım. 

Tarih boyunca ciddi diyaresi olan çocuklarda oral yolla, yaraların üzerine sürülerek yara iyileşmesine yönelik 
olarak gaitanın, modern tıpta ilk kullanımı 1950’lerin sonunda olmuştur. 1989’da ise ilk kez kronik kabız 
hastalarda gaita nakli yapıldığına dair datalar mevcuttur.

Özellikle tedavisi tam olarak kür vadedemeyen hastalıklarda alternatif tıp veya gaita nakli gibi öneriler her 
daim popüler olacaktır. Bu işin ciddi anlamda büyük bir rant kapısı olduğu da aşikardır. Şu an instagramda 
gaita nakli ile ilgili açılmış gastroenteroloji merkezi hesapları bile mevcuttur. Henüz hiçbir şekilde MS’de 
etkinliği kanıtlanmamış, tanı tedavi kılavuzlarında yerini almamış bir tedavi önerisinin kolayca yapılır olması 
sadece bizim ülkemizde gerçekleşiyor olsa gerek. 

Yazıyı okuyanlar benim eleştirel bakım açımın yanında gaita naklinin nasıl yapıldığına dair bilgi sahibi olmak 
isteyebilirler. Kısaca işlemden bir gece önce verilen laksatif sonrası işlemden 1-2 saat önce antidiyaretik 
verilerek gaitanın bağırsakta kalması hedefleniyor. Donör akraba ise tedavi şansı biraz daha yüksek denilse 
de yabancı veya bankadan yapılan transplantasyon ile istatistiksel bir fark saptanmamış. Daha sonra 
alınan gaita mikrobiyolojik bir süzgeçten geçirildikten sonra gaita elle veya başka bir materyal ile karıştırılıp 
süspansiyon şeklinde hedeflenen bölgeye kolonoskopi veya endoskopi ile bırakılıyor. 

Katılmadığım Türki Cumhuriyetler MS Buluşmasında ülkemizde MS’li kişilerde yapılan gaita nakli çalışmasının 
yürütücüsü gastroenterolog profesörün ciddi eleştiriler aldığını, hasta seçiminin ve çalışma metodunun çok 
defolu olduğunu sempozyuma katılan hocalarımdan öğrendim. Bir hastanın bir süre atak geçirmemesinin 
kanıt düzeyi çok düşük bir data olduğu da belirtmek isterim. Ataklı döneminde zaten iyileşme periyotları ile 
giden, bazı atakların sadece zamanla bile iyileşebildiğini bilen bizler, bu tarz iyileşmelerde her zaman tedavi 
konusunda şüpheci davranmışızdır.

Bilişsel Problemler
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Mikrobitanın rolünü artık inkâr edemez duruma geldik. Bağırsaklarımıza ikinci beyin diyenler bile var (Şekil-2) 
ama MS gibi halen patogenezi aydınlatılamamış bir hastalığın sadece gaita nakli ile çözüleceği iddiası 
bence hayalperestlikten öte değildir. Ancak ben de meraklı bir bilim insanı olarak hem ülkemizde hem 
dünyada gaita nakli veya bence daha bilimsel adıyla fekal transplantasyon ile ilgili MS alanında yapılacak 
çalışmaları izleyeceğim. Gelecek yıllardaki bültenlerde bu konuda sizleri aydınlatmak isterim.

Şekil 2. Bağırsaklarımız bağışıklık sistemimizin bir parçası olup merkezi sinir  
sistemini etkileyen hastalıkların ortaya çıkmasında rolünün olduğu düşünülmektedir.

Şekil 1. Gaita nakli sağlıklı kişilerden alınan gaita örneğinin kolonoskopik  
yöntemle hasta kişiye aktarılması esasına dayanır.

Vedat Çilingir’i Tanıyalım 

Kendisi 1978 yılında Van’da doğmuş, lise öğrenimini de Van’da bitirmiştir. 
Tıp Fakültesi eğitimini Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
tamamlayarak 2002 yılında mezun olmuştur. Mecburi hizmetini yapmak 
üzere tekrar Van’ a atanmış ve pratisyen hekim olarak göreve başlamıştır. 
2 yıl çalıştıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Nöroloji uzmanlık 
eğitimine başlamış ve 2012 yılından bu yana aynı üniversitede Nöroloji 
Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Vedat 
Çilingir evli ve iki çocuk babasıdır.

MS TEDAVİSİNDE GELECEKTE BİZİ BEKLEYEN 
TEDAVİLER
Nörolojik hastalıkların hiçbirinde son yıllarda Multipl Skleroz (MS) tedavisinde geliştirilip kullanıma sunulan 
yeni tedavi seçenekleri kadar tedavi çeşitliliği olmamıştır. Öyle ki ciddi yan etki ihtimalleri olmasına rağmen 
MS hastalığını tamamen durdurma potansiyeli olduğu düşünülen tedaviler kullanılmaya başlanmıştır. 
Bununla birlikte yeni tedaviler ile daha önce herhangi bir ilacın etkili olmadığı Progresif MS hastalığına 
da etkili ilaç seçeneği ortaya çıkmıştır. Bu durum MS hastalarını mutlu ettiği kadar biz MS doktorlarını 
da sevindirmekte, hastalık ile mücadelede elimizi güçlendirmektedir. Yeni geliştirilen ilaç çalışmalarına 
ülkemizdeki MS merkezlerinin katılımı bizi mutlu etmekte, Türkiye olarak ülkemizde yeni bir MS ilacı 
geliştirme potansiyeline ulaşma hayallerimizi gerçeğe yaklaştırmaktadır.

Son yıllarda kullanıma giren yeni tedavi seçenekleri yanında gelecekte kullanılmaya başlanacak ilaçların 
çalışmaları ve geliştirilmeleri devam etmektedir. Bu ilaçların öne çıkanlarından bahsetmek istiyorum. 
MS hastalığı santral sinir sisteminde nörona, aksonuna, akson kılıfına, miyelin üreten hücrelere ve destek 
hücrelerine hasar vermektedir. MS hastalığı ile oluşan bu yaralanmaların bir kısmı çeşitli derecelerde 
ve hastalığın evresine göre değişen miktarda vücudumuz tarafından tamir edilebilmektedir. Dolayısıyla 
yeni tedavi seçenekleri arasında oluşan hasarlanmaları tamir etme yeteneğini artırmayı amaçlayan ilaçlar 
da mevcuttur. Şu anda yurt dışında kullanılmakta olan ve gelecekte kullanılması planlanan bazı tedavi 
seçeneklerinden bahsetmek istiyorum.

Siponimod: Yurtdışında MS tedavisinde kullanılmaktadır, yakın gelecekte Türkiye’ de kullanıma girmesi 
beklenmektedir. Selektif sfingozin 1 fosfat reseptör modülatörüdür. Relapsing Remitting MS (RRMS) 
hastalarında aktif lezyon sayısını azalttığı, Sekonder Progresif MS hastalarında özürlülük birikimini 
geciktirdiği ve gösterilmiştir. İstenmeyen etkileri birinci ve ikinci derece atrioventriküler bloklar, bradikardi 
ve lenfopeni ilacı alan hastalarda daha sık görülmektedir. 

Cladribin: Yurtdışında MS tedavisinde kullanılmaktadır, Türkiye de ruhsat almıştır kullanıma girmek üzere 
olan bir ilaçtır. Sentetik pürin analoğudur lenfosit hücresine girdikten sonra aktif hale gelmekte ve hücre 
metabolizmasını bozmakta DNA hasarına neden olarak hücre ölümüne yol açmaktadır. Sonuç uzun süreli 
lenfopenidir. Cladribin yapılan çalışmalarda klinik izole sendromdan kesin MS’ e dönüşümü geciktirmiş ve 
RRMS tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Yıllık atak oranlarını ve 3 aylık özürlülük ilerlemesini azaltmıştır. 
RRMS hastalarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları üzerine etkili olduğu yeni lezyon oluşumunu 
ve kontrast madde tutulumunu azalttığı gösterilmiştir. En sık görülen yan etkisi etki mekanizmasına bağlı 
olarak lenfopenidir. Herpes virüs enfeksiyonu, latent tüberküloz aktivasyonu, fungal enfeksiyonlar kontrol 
grubuna göre ilacı kullananlarda daha sık görülmüştür. Ayrıca kanser riskinde artış ihtimali şüpheli olmakla 
beraber yakından takip edilmektedir.  

Ozanimod: Başka bir sfingozin 1 fosfat reseptör modülatörüdür. Çalışmalarda radyolojik olarak hastalık 
aktivitesini plaseboya göre azalttığı gösterilmiştir. Yan etkiler açısından plasebo grubu ile benzer sonuçlar 
elde edilmiştir. En sık gözlenen kardiak hadise ortostatik hipotansiyon olmuştur ve tüm vakalarda tedaviye 
gerek kalmadan kendiliğinden düzelmiştir. 

Panesimod: sfingozin 1 fosfat reseptör modülatörüdür. Panesimod klinik çalışmasında yıllık atak oranını 
azaltmış ve radoyolojik aktif lezyon sayısını azaltmıştır. Plasebo ile karşılaştırıldığında aksiyete, dispne, 
insomnia, periferal ödem, karaciğer enzimlerinde yükselme tedavinin ilk 3 saatinde bradikardi ve 
atrioventriküler blok panesimod kullananlarda daha sık görülmüştür.
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Biotin (MD 1003): Vitamin H olarak da bilinen Biotin, MS hastalarında yüksek dozda yağ asidi 
sentezini artırarak, karboksilaz aktivasyonu yaparak miyelin tamirini desteklemek suretiyle etkili olduğu 
düşünülmektedir. Progresif MS hastalarında yapılan çalışmada başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 12 ay 
takipte bir grup hastada özürlülükte iyiye gidiş tespit edilmiştir. Fakat beklenmedik şekilde Biotin kullanan 
grupta lezyon sayısında artış gözlenmiştir. Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında yan etkiler ve ciddi yan 
etkiler açısından farklılık görülmediği belirtilmiştir.

MS hastalığında demiyelinizan atak sonrası hasar görmüş nöronlarda miyelin tamiri başlar fakat hastaların 
büyük çoğunluğunda bu çaba ya yetersiz kalır veya durur. Remiyelinizasyonu artıran birçok yolak hayvan 
deneyleri ile tespit edilmiştir. Son yıllarda MS hastalarında remiyelinizasyonu artırmaya yönelik çalışmalar 
hız kazanmıştır. Aynı zamanda nöraksonal dejenerasyona neden olan MS hastalığında nöroprotektif ve 
antidejeneratif moleküllerde çalışma konusudur ve gelecekte kullanacağımız tedavi seçenekleri arasında 
olacaktır. 

Opicinumab: LİNGO-1 reseptör proteinine karşı geliştirilen hümanize monoklonal antikordur. LİNGO-1 
reseptör proteini santral sinir sisteminde oligodendrosit ve nöron yüzeyinde çokça bulunmaktadır. 
Oligodendrosit regülasyonu ve dönüşümünü negatif etkilemektedir. LİNGO-1 antagonizmasının 
remiyelinizasyon ve aksonal rejenerasyonu güçlendirdiği gösterilmiştir. Her ne kadar iki klinik çalışmasında 
primer sonlanım noktalarında istenen sonuçlar elde edilememiş olsa da remiyelinizasyonun insan santral 
sinir sisteminde desteklenebileceğini göstererek gelecek çalışmalara yol göstermiştir. Çalışmalarda 
Opicinumab kullanan grupta hipersensitivite reaksiyonları daha sık görülmüştür. 

Clemastine: Oligodentrosit prekürsör hücre matürasyonunu ve remiyelinizasyonu artırmaktadır. Yapılan 
çalışmada kronik ON hastalarında VEP ve OCT değerlerinde iyileşme göstermiştir.

Erythropoietin: Deneysel çalışmalarda aksonal tamiri ve nörogenezisi artırdığı gözlenmiştir. Akut optik 
nöriti olan hastalarda yapılan çalışmada tedavi edilen grupta retina sinir lifi tabakasındaki incelme daha az 
olmuştur, VEP değerleri daha kısa bulunmuştur.

GSK239512: Histamin H3 reseptörleri hem nöronlarda hem de oligodendrosit prekürsör hücrelerde 
bulunmaktadır. Oligodendrosit prekürsör hücre dönüşümünün kontrolünde etkilidir. Çalışmalarda 
GSK239512 kullanan grupta remiyelinizasyonda artış tespit edilmiştir. Geleceğe dönük MS tedavisinde 
ümit vadetmektedir.    

İbudilast: Nitrik Oksit ve Tümör Nekrozis Faktöra sentezini inhibe eder. Ayrıca antiinflamatuvar özelliktedir. 
RRMS hastaları ile yapılan çalışmada beyin atrofisi üzerine etkili olduğu bulunmuştur. 

Simvastatin: Deneysel çalışmalarda Simvastatinin santal sinir sisteminde antiifnlamautvar ve nöroprotektif 
etkisi olduğu gösterilmiştir. MS hastaları ile yapılan çalışmada yıllık beyin atrofi miktarında azalma tespit 
edilmiştir. Ayrıca frontal lob fonksiyonlarında ve kognitif testlerde bir miktar iyileşme yaptığı tespit edilmiştir.

Minosiklin: Kan beyin bariyerini geçebilen antibiyotik özellikte bir moleküldür. İmmünmodülatuar ve 
nöroprotektif özellikleri vardır glutamat eksitotoksisitesini ve apopitozisi önleme potansiyeli vardır. RRMS 
hastalarında yapılan çalışmada inflamatuvar aktiviteyi azalttığı, klinik izole sendromlu hastalarda yapılan 
çalışmada ise MS’ e dönüşüm oranını azalttığı gösterilmiştir.

Masitinib: Mast hücre aktivasyonunu inhibe etmektedir. Progresif MS hastaları ile yapılan çalışmada 
hastaların üst ve alt ekstremite fonksiyonlarında kötüleşmeyi azalttığı gösterilmiştir. 

Lipoic Asit: Serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesini, metalik iyon şelasyonunu, intraselüler glutatyon 
miktarını, makromoleküllerin oksidatif hasarının iyileşmesini artırarak antioksidan etki göstermektedir. 
Sekonder Progresif MS hastaları ile yapılan çalışmada 2 yıl takip sonunda kontrol grubuna göre beyin 
atrofisinin olduğu hasta oranını azalttığı gösterildi. 

MS hastalığını tamamen iyileştirecek tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi dileğiyle… 




